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Ciência e tecnologia: 
principais artigos técnicos

Science and technology: 
main technical articles

Tradicionalmente, a revista O Papel publica nesta edição os resumos dos dez artigos 

técnicos melhor pontuados pelo Comitê Científico do Congresso Internacional de 

Celulose e Papel. Este ano a pesquisa científica melhor avaliada, com 9,69, traz uma 

tecnologia nacional robotizada em uso na parada geral de uma empresa, seguida 

por trabalhos técnicos sobre processo, automação, planejamento, celulose, papel 

e energias alternativas, entre outros assuntos. Confira a seguir um pouco mais do 

conteúdo dessas dez pesquisas de destaque este ano.

Traditionally, O Papel magazine publishes, in this edition, the summaries of the 

ten technical articles with the best evaluation from the Scientific Committee of the 

International Pulp and Paper Congress. This year, the best ranked scientific research, 

with 9.69 grade, talks about a national robotic technology being used in the full 

shutdown of a company, followed by technical works about process, automation, 

planning, pulp, paper and alternative energies, among other subjects. Check here a 

bit more of the content of those ten highlighted researches of this year. 
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Número 1 - Redução de tempo de parada geral com utilização de tecnologia nacional robotizada para 
recuperação de espessura da calota inferior do vaso de impregnação – Suzano Limeira
General shut down (GSD) time reduction using national robotic technology for welding  
overlay of the impregnation tank – Suzano Limeira

Autores: Moisés Panaro, Gerente de Manutenção – Suzano-Limeira, SP, Brasil 
 José Sérgio Bazzana, Chefe Engenharia de Manutenção – Suzano-Limeira, SP, Brasil 
 Anderson Insley Feriani, Engenheiro de Manutenção – Suzano-Limeira, SP, Brasil

Média da avaliação: 9,69

Resumo: O Impbin é um vaso atmosférico construído em material Duplex 2205 que combina a função de um silo de cavacos e um vaso de 
impregnação, preparando os cavacos para a fase de cozimento. O overlay da calota inferior do vaso de pré-impregnação de cavacos foi um fato 
inédito no histórico da planta, e também pioneiro em função das tecnologias envolvidas e desenvolvidas para atender aos controles técnicos da 
aplicação com otimização de tempo de parada geral de fábrica no ano de 2010. O desenvolvimento, planejamento e testes de todo o processo 
durou seis meses e foi executado dentro do cronograma arrojado definido pela Suzano e a parceira Metso Paper. Basicamente, o processo deu-se 
pela deposição de material aço inox duplex SAF2205 mediante processo automatizado de soldagem com auxílio de robôs, com controle rígido de 
temperatura e deformação, para recuperar a espessura original da calota que sofreu desgaste natural ao longo do tempo de operação. 

Número 2 - Caracterização de bio-óleo obtido de resíduo de processo kraft utilizando cromatografia 
gasosa e monodimensional e bidimensional abrangente com detector de espectrometria de massas
Characterization of bio-oil obtained from kraft digester residues using one and two dimensional gas  
chromatography and mass spectrometry detector  

Autores: Candice S. Faccini - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS 
 Isadora Dalla Vecchia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS 
 Elina B. Caramão - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS 
 Nei Lima - Ecoáguas, Engenharia do Meio Ambiente 
 Cláudia A. Zini – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

Média da avaliação: 9,5

Resumo: A indústria de celulose e papel no Brasil apresenta alta eficiência ambiental, sendo sua performance comparada ao que existe de melhor no 
mundo em termos de gerenciamento ambiental. Entretanto, o uso de alguns resíduos desse setor para fins mais nobres abre perspectivas para um geren-
ciamento ambiental ainda melhor, onde também sejam contemplados ganhos econômicos. Neste trabalho, a serragem, os rejeitos da digestão e o lodo da 
Estação de Tratamento de Efluentes resultantes do processo de fabricação de celulose de eucalipto foram submetidos a pirólise rápida para investigação de 
uma rota processual alternativa que agregue valor a esses materiais. Um planejamento experimental foi desenvolvido para a biomassa do digestor, onde a 
massa de rejeito (3, 5 e 7 g) e a temperatura final de pirólise (350, 450 e 550ºC) foram variadas, enquanto a taxa de aquecimento (100ºC/min) e o fluxo de 
nitrogênio (1mL/min) foram mantidos constantes. A melhor condição experimental obtida foi de 7 g de biomassa e uma temperatura de 550ºC levando-se 
em conta o maior rendimento de bio-óleo e o percentual de siringol, que é o seu composto majoritário. O emprego de uma menor granulometria (20 mesh) 
dos resíduos e de um condensador de contato indireto de maiores dimensões para o resfriamento dos vapores condensáveis resultou em maior rendimento 
em bio-óleo. Os gases condensáveis e não condensáveis deste processo foram analisados por cromatografia gasosa acoplada a detector de espectrometria 
de massas (GC/MS), bem como por cromatografia gasosa bidimensional abrangente com detector de ionização em chama (GC×GC-FID). Compostos como 
fenóis, hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, aldeídos e cetonas foram encontrados no bio-óleo, havendo perspectiva de utilização de frações deste bio-óleo 
para produção de produtos químicos de maior valor agregado ou para uso como combustível. 

01

Artigos Técnicos44o CONGRESSO E EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL

ABTCP 2011
44TH PULP AND PAPER INTERNATIONAL CONGRESS & EXHIBITION



56 Revista O Papel - outubro/October 2011

44o CONGRESSO E EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL

ABTCP 2011
44TH PULP AND PAPER INTERNATIONAL CONGRESS & EXHIBITION

04

03 Número 3 - Projeto de um controlador multivariável para fornos de cal utilizando equações de balanços de 
massa e energia - Estudo de Caso Cenibra
Design of a multivariable controller for lime kilns using equations of mass and energy balances - Case Study Cenibra             

Autores: Alessandro de Souza Castro - Cenibra
 Leonardo Soares Figueiredo – Cenibra 

Média da avaliação: 9,31

Resumo: Calcinação é o processo de conversão da lama de cal (essencialmente, CaCO3) gerada na planta de caustificação em cal (CaO). Esta 
reação ocorre em altas temperaturas em um forno rotativo, que é tanto um reator químico como um dispositivo de transferência de calor. Neste 
projeto, um controlador multivariável foi desenvolvido para os fornos de cal em uma fábrica de celulose brasileira, a fim de reduzir a variabilidade 
no processo de calcinação e diminuir o consumo específico de combustível. Esse controlador multivariável foi desenvolvido com base em conceito 
de APC (Advanced Process Control), com geração automática de set-points cujos ajustes são automáticos conforme as mudanças nas caracterís-
ticas do processo. Seu funcionamento é baseado nos princípios termodinâmicos de operação de um forno de cal, bem como na físico-química das 
reações de combustão e calcinação. Neste projeto, o controlador multivariável foi desenvolvido no SDCD, através do qual as principais variáveis de 
controle do forno de cal são ajustadas automaticamente, sem intervenção do operador. Os seguintes ganhos foram alcançados após a implantação 
do projeto: redução acima de 3% no consumo de combustível, maior estabilidade nas temperaturas dos fornos, manutenção do carbonato residual 
dentro dos limites desejados resultando em cal de boa qualidade para o processo de caustificação.

Número 4 - Otimização da fabricação de papel através da gestão on-line das malhas de controle
Papermaking optimization through on-line control loop management

Autores: Budeiz S. D. - Fibria Celulose S/A, Piracicaba - SP, Brasil
 Frias A.R. - Fibria Celulose S.A., Piracicaba – SP
 Meca, A.R. - Fibria Celulose S.A., Piracicaba - SP 
 Schuck D. - Andritz AG, Porto Alegre - RS 
 Silva F. V. - DESQ/FEQ/UNICAMP, Campinas - SP

Média da avaliação: 8,96

Resumo: Este artigo descreve um procedimento prático para Gestão de Malhas de Controle utilizando a metodologia Seis Sigma através do ciclo 
DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar) e também os principais índices de desempenho utilizados pelo mercado. Sabe-se que a 
base do controle automático de processos são as malhas de controle e, para garantir que o produto final tenha a qualidade esperada, as malhas 
de controle devem estar em perfeito funcionamento, ou seja, mantendo as variáveis de controle em torno dos valores desejados. Neste contexto, 
as ferramentas de gestão on-line de malhas de controle são imprescindíveis para obter a estabilidade do processo.

Para otimizar o processo de fabricação de papel da Máquina P2 da Fibria – Piracicaba SP, foi utilizado um software de gestão on-line de malhas 
de controle composto por uma plataforma de manutenção preditiva e otimização de processos on-line baseada num sistema supervisório que 
coleta informações diretamente do SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído). Isso através de comunicação OPC (OLE for Process Control), 
permitindo, assim, analisar e otimizar o processo em questão. O objetivo principal deste trabalho foi garantir estabilidade do processo analisando 
as malhas como um todo e não simplesmente uma única malha. Isso só foi possível devido ao procedimento prático de monitoramento em tempo 
real das variáveis do processo e, principalmente, através da aplicação da metodologia proposta. Os estudos de casos deste trabalho apresentam 
excelentes resultados, pois a praticidade das ferramentas de análises em conjunto com o conhecimento do processo permitiu uma otimização 
centrada em redução de variabilidade e estabilidade das variáveis de controle.
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Número 5 - Sistemas de corte: novas soluções para melhorar a qualidade
Slitting systems: new solutions for quality improvement

Autores: Paulo Malerbi - Index Automation-SP
 Vilson Foligati - Foli Paper-SP

Média da avaliação: 8,96

Resumo: O presente trabalho reflete o estado-da-arte atual na tecnologia aplicada aos sistemas de corte e suas implicações na melhoria da 
qualidade e na redução de custos operacionais. São aqui apresentados aspectos teóricos fundamentais para um bom entendimento dos fatores 
que agem no corte e das relações entre eles, sendo também indicadas suas condições de melhor eficiência. Considerando a tendência de aumento 
de velocidade nas áreas de acabamento das fábricas de papel e o crescente aumento na faixa de gramaturas produzida numa mesma máquina, o 
presente trabalho apresenta detalhadamente um estudo das variáveis e parâmetros que precisam ser considerados quando se pretende melhorar 
a qualidade.

Número 6 - Efeitos da remoção de lignina e extração de madeira sobre o processo kraft e uso de energia
Effects of lignin removal and wood extraction on the kraft pulping process and energy use

Autores: Marcelo Hamaguchi - Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland
 Jesse Kautto - Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland
 Esa Vakkilainen – Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland
 Vinicius Lobosco – Suzano Papel e Celulose, São Paulo, Brasil

Média da avaliação: 8,92

Resumo: O objetivo deste estudo é de considerar as vantagens e desvantagens de dois processos: a remoção de lignina do licor negro e a ex-
tração de hemiceluloses de cavacos de madeira. Foram estudados seus impactos no processo convencional de polpação kraft. A geração de vapor 
pela caldeira de recuperação, por exemplo, diminui cerca de 22% se 30% da lignina for removida do licor negro. Por outro lado, a capacidade de 
produção de celulose pode ser aumentada em cerca de 23% mediante a fixação da carga térmica sobre a caldeira de recuperação. Efeitos de menor 
importância podem ser também observados em outros processos de recuperação. Na extração de hemiceluloses dos cavacos de madeiras antes do 
cozimento, os efeitos sobre a operação da planta de celulose podem variar, a depender, especialmente, do processo de extração. Com a extração 
dos componentes da madeira antes do cozimento, tanto a linha de fibras quanto o sistema de recuperação podem ser tidos como influenciados 
pelo processo. Para uma condição específica em que é extraída 12,5% da madeira de eucalipto, a carga térmica na caldeira de recuperação é cerca 
de 13% maior para uma produção definida de polpa. A remoção de 21% de lignina do licor negro pode ser utilizada para reduzir a carga térmica 
próxima ao valor original. 
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Número 7 - Planejamento de Paradas
Shutdowns planning

Autor: Sidney Eduardo Hortolan, Chefe do Planejamento/Gestão dos Contratos Fixos de Manutenção – Suzano-Limeira, SP

Média da avaliação: 8,77

Resumo: A continuidade operacional das indústrias de papel e celulose depende de intervenções de manutenção. Essas intervenções são 
realizadas nas paradas programadas. São eventos atípicos, pois: não há produção; não há faturamento; requer um grande dispêndio de recursos 
financeiros em curto prazo; há a maximização dos riscos no que tange aos critérios humanos e ambientais. Portanto, um evento dessa magnitude 
tem de ser tratado de forma especial, devido à sua grande influência no negócio. Fica patente que o sucesso das paradas de manutenção tem de 
ser pautado num forte planejamento, que além de prever recursos materiais e mão-de-obra especializada requer também: uma gestão que vise 
a saúde dos trabalhadores, a segurança das pessoas e das instalações, a preservação do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais; a 
administração e otimização de estoques; transporte; instalação, operacionalização e manutenção das áreas de vivência, e outros, que podem ser 
denominados como de infraestrutura ou, simplesmente, de suporte operacional. Nesse contexto, o presente trabalho visa abordar a importância 
das atividades que são praticadas nas paradas de manutenção, como fator determinante para a obtenção do sucesso planejado. São então propos-
tas soluções técnicas e administrativas frente às necessidades apresentadas.

Número 8 - Papéis especiais - Materiais inovadores para além das aplicações típicas
Specialty papers - Innovative materials beyond typical applications

Autores: Dr. Frank Miletzky – Papiertechnische Stiftung, Munich, Alemanha
 Dr. Andreas Hofenauer – Papiertechnische Stiftung, Munich, Alemanha

Média da avaliação: 8,69

Resumo: Ultimamente, a demanda por papéis gráficos na Europa tem caído, resultando em fechamento de plantas industriais. O desenvolvi-
mento de produtos inovadores para os consumidores do futuro tem sido uma saída para reverter este cenário da indústria papeleira. Este artigo 
traz um novo processo de produção de papéis especiais com materiais inovadores. As aplicações dos novos materiais vão muito além da indústria 
de papel, como no setor automotivo e aeroespacial. A nova funcionalidade destes papéis especiais foi definida a partir do processo de formação 
da folha, utilizando materiais leves com alto grau de carga mineral. Estes foram criados baseado em materiais da indústria cerâmica. A folha de 
papel é altamente flexível e pode ser usada para construir estruturas tridimensionais. Posteriormente, esta pesquisa irá desenvolver um material 
cerâmico poroso com resistência mecânica e alta resistência ao calor.
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Número 9 - Desevolvimento de planta piloto para a producão de combustível líquido sintético a partir de 
resíduos de diversas biomassas
Development of a pilot plant for the production of synthetic liquid power fuel from various biomass wastes

Autores: Alexander L. Fedorov - OJSC “VNIIGIDROLIZ”, São Petersburgo, Rússia
 Natalia Svetleyshaya – OJSC “VNIIGIDROLIZ”, São Petersburgo, Rússia

Média da avaliação: 8,69

Resumo: Este trabalho relata os resultados de estudo de destruição de celulose de madeira em solventes ácidos orgânicos (alcoóis monohídrico e po-
lihídrico, ambos isoladamente e em misturas de alcoóis e hidrocarbonetos, ésteres, cetonas e dioxana) realizado durante trabalho do autor no Instituto de 
pesquisas científicas de hidrólise de matérias vegetais (OJSC “VNIIGIDROLIZ”), em São Petersburgo, Rússia, e que inclui tanto a pesquisa científica como a 
sua aplicação. A possibilidade de aplicação de solvente é descrita como processo químico efetivo de controle de solvólise. Com isso, em comparação com a 
hidrólise a velocidade de destruição da celulose é 10 a 100 vezes maior, e o rendimento dos agentes redutores de 1,5 a 2 vezes maior. De modo semelhante, 
a velocidade de destruição de polissacarídeos de matérias-primas vegetais aumenta fortemente quando a reação acontece em meios ácidos não-aquosos; 
ao mesmo tempo, pode ser observada intensa dissolução de lignina. O principal atributo dessa tecnologia é a possibilidade da transformação química 
direta ultrarrápida de matéria-prima renovável por solvólise (HRS-High Rapid Solvolysis) no produto final – combustível líquido sintético (SLPF-Synthetic 
Liquid Power Fuel). O produto resultante, o SPLF, que possui rendimento acima de 90% em comparação com a matéria-prima, pode ser utilizado como 
combustível líquido com poder calorífico de aproximadamente 30 MJ/kg ou pode ser processado segundo um dos métodos praticados na petroquímica; 
por exemplo, pelo método destrutivo de hidrogenólise, que pode levar à receita de combustível para motores de combustão interna. A análise econômica 
estima que o preço de custo do SLPF seja de aproximadamente US$ 80,0 por tonelada. Uma das principais razões inibidoras de esforço em grande escala 
e economicamente eficiente para o processamento de resíduos de biomassa é a necessidade de seu transporte em longas distâncias, para locais onde tal 
processamento seja possível. Esta nova tecnologia aqui proposta oferece a solução para esse problema, mediante desenvolvimento de módulos operativos 
independentes capazes de processar resíduos vegetais nos próprios sítios de sua geração e acúmulo.

Número 10 - Utilização de ligante natural, biolátex, na formulação do revestimento do papel
Biopolymer nanoparticle based (biolatex) in the coating color formulation for paper and paperboard

Autores: Fabio Figliolino - Suzano Celulose e Papel-SP
 Fabiano Rosso - Suzano Celulose e Papel-SP
 Fábio Martins - Suzano Celulose e Papel-SP
 Mariana Mendonça - Suzano Celulose e Papel-SP

Média da avaliação: 8,62

Resumo: O objetivo deste trabalho foi descrever a experiência industrial da Suzano Papel e Celulose no revestimento de papéis e cartões com 
a aplicação de uma inovadora classe de ligante constituído de um biopolímero nanoparticulado1 insolúvel - o bioligante Biolatex® EcoSphere® 
2202 da Ecosynthetix Inc. O bioligante substituiu parcialmente os ligantes sintéticos a base de estireno-butadieno e estireno-acrílico utilizados nas 
tintas de revestimento que são aplicadas nos papéis e cartões. A experiência industrial ocorreu em duas das fábricas de papel do grupo.  A primeira 
aplicação foi em um papel base com celulose kraft de eucalipto branqueada (CFS-Coated Free Sheet) pré revestido em máquina na MB5, que é um 
aplicador de revestimento do tipo MSP (Metering Size Press). Posteriormente, este papel recebeu uma segunda aplicação de revestimento na MPII, 
em um aplicador de lâminas fora de máquina (off machine). Nos cartões revestidos o bioligante foi aplicado na aplicadora de revestimento MB6 
na mesma fábrica e na aplicadora da fábrica de Embú. Dois tipos de papéis e quatro tipos diferentes de cartões e gramaturas foram revestidos e 
avaliados comparativamente contra os respectivos padrões sem bioligante. Os resultados demonstraram que com o bioligante as características de 
qualidade dos papéis e cartões revestidos igualaram-se ou até mesmo foram superiores aos padrões produzidos pela Suzano.


